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Opinia geotechniczna dla remontu nawierzchni drogi w ul. Szkolnej

w miejscowości Zawady (gmina Popów).

1. WSTĘP

Niniejsze  opracowanie  zostało  wykonane  na  zlecenie  firmy AK-BUD INŻYNIE-

RIA DROGOWA z siedzibą przy ul. Czecha 6 lok.  20 w Częstochowie,  w związku z re-

montem nawierzchni drogi w ul. Szkolnej w miejscowości Zawady (gmina Popów). 

Zakres prac obejmował określenie warunków geotechnicznych oraz budowy geolo-

gicznej  w rejonie  projektowanej  inwestycji.  W celu  zrealizowania  powyższych  założeń

w porozumieniu ze Zleceniodawcą określono ilość, lokalizację oraz głębokość otworów.

Zlecono wykonanie 4 otworów o głębokości 2,5 m każdy. Dodatkowo przy otworach nr 1

i 4 wykonano badanie kalifornijskiego wskaźnika nośności gruntów CBR (zał.  4.1-4.2).

Łączny metraż wierceń wyniósł 10,0 mb.

Lokalizację  otworów  geotechnicznych  przedstawiono  na  mapie  dokumentacyjnej

(zał. 2). Badania terenowe wykonano w dniu 29 maja 2021 r. zestawem do wierceń nie-

zmechanizowanych (system ręczny, okrętny) przy udziale sondy rdzeniowej RKS – mało-

średnicowy próbnik przelotowy. Wszystkie prace wykonano w obecności geologa, który:

• wyznaczył w terenie punkty badań (domiar do istniejących obiektów),

• określił  makroskopowo  litologiczne  wykształcenie  przewiercanych  utworów

z oceną konsystencji gruntów spoistych,

• kontrolował przebieg badań wskaźnika CBR, 

• zlikwidował otwory geotechniczne urobkiem wcześniej wydobytym z przestrzega-

niem kolejności występowania warstw,

• odczytał wysokości bezwzględne w punktach badań z mapy sytuacyjn-wysokościo-

wej dostarczonej przez Zleceniodawcę. 

Podstawą opracowania opinii jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownic-

twa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunków posadowienia obiektów budowlanych [A], według którego opinię geotechniczną

wykonuje się dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych. Przyjęto I

kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowych. 

1.1. Podstawa prawna

[A]. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiek-
tów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).
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[B]. Rozporządzenie Ministra  Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430). 

1.2. Zastosowane normy

[I]. PN-81 B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

[II]. PN-86 B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

[III]. PN-B-04452:2002 – Geotechnika, badania polowe.

[IV]. PN-B-06050: 1999P Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne.

[V]. PN-EN ISO 14688-1/2:2006 (AP-1/AP-2). Badania geotechniczne. Oznaczanie i kla-
syfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis. Część 2: Zasady klasyfikowania.

[VI]. PN-EN 1997-1:2008/NA:201 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Za-
sady ogólne.

[VII]. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowe-
go.

1.3. Wykorzystane materiały

[1]. Mapa geologiczna Polski, arkusz Działoszyn nr 771 w skali 1:50 000 (Wydawnictwa
Geologiczne, 1978 r.).

[2]. Mapa hydrogeologiczna Polski, arkusz Działoszyn nr 771 w skali 1:50 000 (PIG i MŚ
1997 r.).

[3]. Solon J., „Physico-geographical mesoregion of Poland: Verification and adjustment of
boundaries on th basis of contemporary data” (Geographia Polonica, 2018 r.). 

[4]. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500.

[5]. Wyniki prac wykonanych w terenie.
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2. CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA TERENU BADAŃ

2.1. Położenie, morfologia, hydrografia

Teren badań położony jest w zachodniej części wsi Zawady (gmina Popów, powiat

kłobucki, województwo śląskie). Dokładniej jest to ul. Szkolna odbiegająca od ul. Maku-

szyńskiego. Wzdłuż terenu inwestycji  rozciąga się zabudowa jednorodzinna,  zagrodowa

oraz tereny niezagospodarowane. 

Morfologicznie obszar badań leży w obrębie makroregionu: Wyżyna Woźnicko-Wie-

luńska, mezoregionu: Wyżyna Wieluńska. Mezoregion ten stanowi część płyty górnojuraj-

skiej. Skały podłoża tylko miejscami odsłaniają się spod osadów czwartorzędowych. Naj-

wyższymi wzniesieniami są wzgórza morenowe i kemy. Wysokości bezwzględne stwier-

dzone w terenie badań mieszczą się w przedziale 207,0-211,0 m n.p.m. 

Sieć hydrograficzna w rejonie terenu badań jest dobrze rozwinięta. Najbliższym cie-

kiem jest rzeka Górnianka przepływająca od północnego-zachodu w odległości kilkunastu

metrów. Ciek ten jest dopływem Liswarty (zlewnia Warty), która przepływa od północy

w odległości ok. 650 m. 

2.2. Budowa geologiczna

Pod względem geologicznego podziału Polski rejon badań leży w obrębie Monokliny

Śląsko-Krakowskiej, w której utwory mezozoiczne o rozciągłości warstw NW-SE i zapa-

daniem na NE pod niewielkim kątem, zalegają niezgodnie na paleozoicznym podłożu i są

przykryte osadami czwartorzędowymi. 

Najmłodszym ogniwem mezozoiku są osady jury górnej piętra oksford górny wy-

kształcone  w postaci  wapieni  oolitowych  i detrytycznych.  Powstanie  tych  utworów jest

związane z sedymentacją węglanową w zbiorniku morskim. Zgodnie z mapą [1] poziom

ten zalega na rzędnej 200 m n.p.m. czyli ponad 8 m p.p.t. Miąższość tych utworów jest

znaczna i przekracza 100 m. 

Utwory czwartorzędowe w rejonie inwestycji stanowią pokrywę o miąższości od ok.

8 m do ponad 11 m. W rejonie inwestycji utwory te zostały wykształcone głównie w posta-

ci piasków i żwirów rzecznych terasów nadzalewowych z niewielkimi wkładkami utworów

spoistych. Powstanie tych osadów jest związany ze stadiałem maksymalnym zlodowacenia

środkowopolskiego. 

Przy  powierzchni  pod  nawierzchnią  bitumiczną  zalega  warstwa  podbudowy

o miąższości 0,4 m. 
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2.3. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania wierceń zwierciadła wód czwartorzędowych nie nawierco-

no.  Stwierdzono  na  podstawie  analizy  materiałów  archiwalnych  oraz  map,  iż  poziom

czwartorzędowy zalega na rzędnej ok. 204-208 m n.p.m. czyli ok. 4 m p.p.t. Poziom ten

jest związany z piaszczystym wypełnieniem doliny rzecznej zlokalizowanej po północnej

stronie terenu badań. 

Głównym użytkowym poziomem wodonośnym jest  poziom jury górnej  związany

z utworami węglanowymi oksfordu. Jest  to poziom szczelinowo-krasowy, o swobodnym

zwierciadle wody. Zasilanie tego poziomu odbywa się poprzez infiltrujące opady atmosfe-

ryczne. Zgodnie z mapą [2] wody tego poziomu zalegają na rzędnej 195 m n.p.m. czyli po-

nad 13 m p.p.t. 
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3. ANALIZA WARUNKÓW POSADOWIENIA 

W strefie  posadowienia  i oddziaływania  obiektu  liniowego  na  podłoże  występują

osady czwartorzędowe sedymentacji rzeczno-wodnolodowcowej oraz lodowcowej. 

Kierując się wykształceniem litologicznym oraz genezą wszystkie grunty podzielono

na pakiety (I-III), natomiast uwzględniając stopień zagęszczenia gruntów niespoistych oraz

stopień plastyczności gruntów spoistych wśród pakietów wydzielono warstwy geotechnicz-

ne:

• pakiet I – grunty antropogeniczne:

◦ podbudowa, asfalt – warstwa geotechniczna I, 

• pakiet II – grunty rzeczno-wodnolodowcowe:

◦ piasek średni w stanie średniozagęszczonym o przyjętym stopniu zagęszczenia

ID=0,50 – warstwa geotechniczna IIb2, 

• pakiet III – grunty lodowcowe: 

◦ glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym o stopniu plastyczności IL=0,10 –

warstwa geotechniczna IIIe. 

Schemat zalegania warstw przedstawiono na przekrojach (zał. 5), natomiast charakte-

rystyczne wartości parametrów fizyczno-mechanicznych gruntów zestawiono w tabeli (zał.

6). W przypadku spoistych utworów czwartorzędowych parametry geotechniczne określo-

no dla grupy typu „C” - inne grunty spoiste nieskonsolidowane według [I]. Podstawą wy-

znaczania charakterystycznych wartości parametrów były:

• przeprowadzone badania terenowe [5],

• podobieństwa litogenetyczne, 

• zależności korelacyjne ujęte w normie [I].

Jak  wynika  z przeprowadzonych  badań,  w strefie  posadowienia  i oddziaływania

obiektu liniowego na podłoże występują jednowiekowe (czwartorzędowe) grunty rodzime. 

Przeprowadzone w terenie makroskopowe rozpoznanie gruntów oraz próby wałecz-

kowania pozwalające na określenie stopnia plastyczności gruntów spoistych wykazały iż

warstwy IIb2 oraz IIIe stanowią podłoże korzystne dla posadowienia obiektu liniowego.

Grunty warstwy IIb2 stanowią grunty niewysadzinowe, natomiast grunty warstwa IIIe sta-

nowią  grunty  wysadzinowe,  dlatego  zaleca  się  (szczególnie  w rejonie  otworu  nr  3)

uwzględnić fakt istnienia w podłożu glin przy doborze konstrukcji podbudowy nawierzch-

ni. 
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W trakcie wykonywania badań zwierciadła wód nie nawiercono, jednak nie wyklucza

się, iż w okresach o wzmożonej retencji woda będzie się gromadziła w obrębie gruntów

przepuszczalnych (piasków) zaegających na stropie utworów słaboprzepuszczalnych (glin)

w postaci tzw. wód zawieszonych. 

Zgodnie z [B] warunki wodne przyjęto jako dobre – zwierciadło wody na głębokości

>2 m. 

Zwraca  się  uwagę,  iż  w trakcie  wykonywania  prac  ziemnych,  należy zastosować

ochronę przed nawodnieniem i przemarzaniem odsłoniętych w wykopie gruntów spoistych.

Wpływ czynników atmosferycznych może spowodować ich wtórne uplastycznienie i tym

samym pogorszenie naturalnych parametrów geotechnicznych. 

Kategoria urabialności gruntów:

• piaski średnie, glina piaszczysta – kategoria 3 – grunty łatwo urabialne. 
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